
 

 المعيد العممي لمدعوة السمفية بطنطا

(   حمية طالب العمم )ىـ  1433ة التمييدية عام أسئمة تقويمية لممجموع
 

 :أمام العبارة الخطأ مما يمي( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )ضع عالمة : السؤال األول

 (       . )صمى اهلل عميو وسمم من شروط العمم النافع اقتفاء أثر المعصوم -2  (       )     .الطبوليات ىي المسائل التي يراد بيا امتحان الكفاءة العممية .1

 (       .                )الكبر من األخالق المذمومة في حق العمماء فقط -4   (       )                            .السمفية منيج يتعارض مع عمم الكالم -3

 (       .                         )ال توجد عالقة بين العمم ولباس صاحبو -6    (       )                                              .الزىد ثمرة القناعة -5

 (       )      .                         المراد بالييشات الذنوب والسيئات -8   (       )       .االشتغال بالمطوالت في بداية الطريق من عالمات التوفيق -7

 (       )                  . ال بأس لطالب العمم بسويعات يجمُّ بيا نفسو -10  (       )                                      .  نصف العمم( ال أدري) -9

 (       .               )عمى قدر مدارك الطالب  نشاط الشيخ في درسو -12   (       )                             .دوام المراقبة من ثمرات الخشية  -11

 (       .                       )ما ترك األول لآلخر : قد أحسن القائل  -14    (       )    .الكتابة عن الشيخ حال الدرس ال تختمف باختالف الطالب  -13

 (       .               )من أثر التسويف عمى نفسو نقد ساعات عمره -16    (       )  .من تطمع إلى سمعة فوق منزلتو ذىب عممو وانحسر قبولو  -15

 . (       ) .صحيح البخاري في عشرة مجالس وصحيح مسمم في أربعة مجالس "رحمو اهلل "  قرأ ابن حجر -17

 (       .         )المماراة في الحق نعمو والمناظرة في الحق نقمة  -18

 (       .         )التصنيف قبل استكمال األدوات من مقاصد التأليف  -20    (       )                         .محمودة مومة والمداىنة ذالمداراة م -18

 (       .    )الحقد والحسد وسوء الظن من نواقض حمية طالب العمم  -22    (       )            .التقيد بعمل واحد ال يعرف غيره آفة في العبودية  -21

 (       .     )الصوفية من أحرص الناس عمى الرحمة في طمب العمم  -24     (       )                      .ه الصنعة ال يرتفع فييا إال صادق ىذ -23

 (       )     .          كان أىل السنة يحرصون عمى عمم الكالم  -26       (       )            .في ىتك أستار األدب جناية عمى العمم وأىمو  -25

(        )                .ليست النائحة الثكمى كالنائحة المستأجرة  -27

: استدل بنص شرعي من الكتاب أو السنة أو األثر عمى كل مما يأتي: السؤال الثاني

 .ذم الترفو الزائد -5     .العمم بالعمل ارتباط -4     .عمم الكالم مذموم -3      .زكاة العمم تعميمو لمناس -2      .وجوب إخالص النية هلل تعالى .1

 .وجوب تعاىد العمم بالرعاية والحفظ -9. الحذر من المبتدعة وطرقيم -8. وجوب المحافظة عمى األوقات -7          .أىمية رعاية حرمة الشيخ -6

 .الفقو ىو الفيم واالستنباط -10

: كل نص مما يمي حدد األدب الواجب مراعاتو من :لسؤال الثالثا

األدب المستنبط النص الرقم 
نما: قال الجرجاني 1 ... يقولون لي فيك انقباض وا 

رأوا رجال عن موضع الذل أحجما 
 

  .ما ال اسم لو سوى السنة: سئل بعض األئمة عن السنة؟ فقال 2
 . ىؤالء مموا العبادة، وخف عمييم القول، وقل ورعيم، فتكمموا:قال الحسن 3
 . تعمموا العربية؛ فإنيا تزيد في المروءة:أنو قالعن عمر رضي اهلل عنو  4
 . من صنف فقد جعل عقمو عمى طبق يعرضو عمى الناس: الخطيبقال  5
 . من تصدر قبل أوانو، فقد تصدى ليوانو: قيل 6
  ".الذين آتيناىم الكتاب يتمونو حق تالوتو:"قال تعالى 7



  (.ببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكمقل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يح:)قال تعالى 8
 من ثبت نبت  9

 من دخل في العمم وحده خرج وحده  10
 قيمة كل امرئ ما يحسنو  11
  .إذا سمعت شيئًا، فاكتبو، ولو في الحائط: قال الشعبي 12
  كل عز لم يؤكد بعمم، فإلى ذل مصيره: قال بعضيم 13
براىيم عممني ويا مفيم الميم يا معمم : كان من دعاء شيخ اإلسالم 14 آدم وا 

. سميمان فيمني
 

أجمُّوا ىذه القموب، وابتغوا ليا طرائف الحكمة، : قال عمي رضي اهلل عنو 15
. فإنيا تمل كما تمل األبدان

 

 إذا جمست إلى عالم، فسل تفقيا ال تعنتا : قيل 16
 . كنت أوتيت فيم القرآن، فمما قبمت الصرة سمبتو:قال سفيان 17
 كالسيل حرب لممكان العالي …لعمم حرب لمفتى المتعاليا 18
 . لو أوصى إنسان ألعقل الناس، صرف إلى الزىاد: قال الشافعي 19
جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل : قال األحنف بن قيس 20

 .يكون وصافًا لفرجو وبطنو
 

: ضع أمام كل أدب مما يمي ضده: السؤال الرابع  

 فض الجناح خ
 اإلخالص 

 الزىد 
 شدة البأس في الحق 

 الثبات 
 البذاذة 

 الصمف والمسانة 
 إفشاء السر 

 التبذل في المجالس 
 الحمية لمحق 

: ناقش كل قضية مما يمي بين اإلفراط والتفريط : السؤال الخامس

( . التصدر ) الصدارة  -3               .        لباس طالب العمم  -2.                  رعاية حرمة الشيخ  -1

: ما المقصود بكل من : السؤال السادس    

.  زكاة العمم                –. إحجام النفس               –. الحزبية              –. األمانة العممية         –. الجدول البيزنطي -

. إحجام الكتابة  .        –اإلسرائيميات الجديدة        –.اإلجياض الفكري         –     . جرد المطوالت           –. جنة طالب العمم –

: وضح في ضوء ما درست : السؤال السابع     

.  مراتب العمم الثالث  –    . راعاتيا في كل من تطمبواألمور التي البد من م .              –أىم عالمات العمم النافع .         –منيج السمف في التمقي عن المبتدع -
 .خمسة من المحاذير التي يجب عمى طالب العمم أن يجتنبيا .  –أنواع الكذب الثالثة .   –أقسام الصدق الثالثة –

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد 


